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Endelig……. 
Så kom solen – hvor har vi dog indtil nu haft et koldt og blæsende forår. Mange har sikkert fået frost på både udplantede 
sommerblomster og på de nylagte kartofler der allerede var kommet op af jorden. Men heldigvis kan vi da se , at det nu 
går fremad. 
Nyhedsbrevet udsendes til formænd og kasserer i alle haveselskaber samt til de valgte kredsrepræsentanter.  
Kredsbestyrelsen vil gerne opfordre til at man hænger opslaget op i f. eks fælles opslagstavler /ligger det på hjemmeside, 
således alle havekolonister har mulighed for at læse nyhedsbrevet. 
 
Men trods den kolde start på sæsonen, så har Sydøstjyllands Kreds jo allerede været i gang med denne sæson de 
sidste 3 måneder. Mange haveforeninger starter op med generalforsamling allerede i februar måned, efterfølgende er 
både marts og april også travle måneder. De fleste generalforsamlinger er forløbet rigtig godt, der har været en god 
stemning på møderne. Lidt udskiftninger i både formand, kasserer og bestyrelser er der sket – velkommen til jer alle. 
Har i brug for hjælp, få gode råd – så er i velkomne til at kontakte kredsbestyrelsen. 
 
Vurderinger af kolonihaverne kører også i højt gear lige nu. Vi oplever lidt det samme mønster hvert forår – en masse 
haver sættes til salg – og deraf mange vurderinger.  Nogle vælger pga. alder at sige nu skal vi til at nyde vores otium og 
sætter derfor haven til salg, andre vælger at foretrække campinglivet osv. – derfor er der altid en større udskiftning i 
forårsmånederne. Vi ser også en tendens til at kolonihaverne er blevet mere populær hos de unge mennesker, heldigvis 
for vi har jo brug for de unge til at føre kolonihavelivet videre i de næste generationer. 
Kolonihaveforbundet har i vinterens løb afholdt Tema møder omkring fremtiden for Kolonihaver i Danmark og her ha r der 
blandt andet været fokus på, at vi skal huske at have de unge med i foreningslivet og få dem ind i vore bestyrelser – så 
dette er en opfordring – prøv at se om i kan få nogle nye unge mennesker med ind i bestyrelser, udvalg mm. 
 
Forårets vurderingskurser er allerede afviklet – og vi har fået uddannet nye vurderingsfolk. Netop kursus i vurdering var 
jo et af de nye tiltag der blev tildelt os sidste år. Men her er vi også kommet rigtig godt fra start og vi har afviklet alle  
kurser med UG – det er i hvert fald hvad evalueringsskemaerne siger, og det tror vi da selvfølgelig på . 
 
Sammen med dette nyhedsbrev – medsender jeg nogle filer omkring have/plantemarkeder i vores nærområde. Dette er 
en opfordring til at printe disse opslag / filer ud og hænge dem op i jeres opslagskasser. 
Der er så mange spændende haveaktiviteter rundt omkring i hele Danmark, så hermed en opfordring til at besøge nogle 
af disse markeder. Det er selvfølgelig helt frivilligt om i vil printe dem ud eller ej – men det kunne da være vi mødtes til et 
af markederne og fik både haveinspiration og måske et par nye planter med hjem til haven. 
De første opslag følger med dette nyhedsbrev, og der kommer også flere opslag senere på havesæsonen, men som 
skrevet  - brug det hvis i har lyst. 
Og så lige et sidste opslag / reklame. I år har Danmark igen fået indført et stort haveshow – nemlig CPH Garden 2017. 
Prøv at google det, Haveshowet afvikles i Valby i dagene 21-25 juni. Personligt har jeg selv købt billet og glæder mig 
rigtig meget til at besøge showet og få masser af inspiration til haven. 
 
På vort første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet, skulle vi have konstitueret os. Vi har fået  2 nye 
bestyrelsesmedlemmer ind i Kredsen, men ellers er vores konstituering ”som det plejer at være”. Vores  næstformand er 
stadig Børge Møller fra Sandagergaard i Vejle og sekretær er stadig Teddy Nordstrøm fra Nørrelyst i Fredericia. 
Nedenstående følger en liste over de valgte udvalgsformand, og opstår der behov ude i haveselskaberne så kontakt den 
pågældende udvalgsformand. Formanden vil så tage henvendelsen med på næs te udvalgsmøde/bestyrelsesmøde. 
 
Vurderingsudvalg: Allan Nielsen  allansgarage@hotmail.com 
Juraudvalg:  Anni Kyed   annikyed@gmail.com 
Miljøudvalg  Henrik Weis  trold1266@hotmail.com 
Havepræmieringsudvalg Anny Winberg  anny123@privat.dk 
 
Næste aktivitet der igangsættes er havevurdering/præmiering. I løbet af kort tid kommer der information / indbydelse ud 
til alle haveforeninger i Sydøstjyllands Kreds, vi håber at se tilmeldinger fra mange af jer. 
 
Det var nyhederne for denne gang, rigtig god sommer til alle . 
P.K.V 
Anni Sy
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